
 

 

AFR/RC40/R9 CUIDADOS DE SAÚDE MENTAL AO NÍVEL COMUNITÁRIO 

BASEADOS NA ESTRATÉGIA DO SISTEMA DISTRITAL DE 

SAÚDE EM ÁFRICA 

 

Recordando a resolução AFR/RC38/R1, relativa à prevenção das perturbações 

mentais, neurológicas e psicossociais; 

 

Apreciando os progresso registados quanto à criação e/ou reforço de Grupos 

Nacionais de coordenação em matéria de Saúde Mental e a formulação de programas nacionais de 

saúde mental e 24 Estados-Membros; 

 

Tendo tomado conhecimento de que uma avaliação crítica revelou que os 

problemas de saúde mental representam uma proporção importante dos problemas de saúde e que 

os cuidados de saúde mental estão em geral separados do sistema nacional de cuidados de saúde, 

situação que é agravada pelo elevado custo dos psiquiatras e outros especialistas de saúde mental; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APRECIA os esforços enviados pelos Estados-Membros no que respeita à 

criação de Grupos Nacionais de coordenação em matéria de Saúde Mental; 

 

2. AGRADECE o Director Regional a elaboração do documento ” Cuidados de 

saúde mental a nível comunitário, baseados na estratégia do sistema distrital de 

saúde” em África (documento AFR/RC40/10); 

 

3. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) assegurar a sua ampla divulgação em todos os distritos dos seus países; 

 

ii) providenciar no sentido de estudar as modalidades da sua aplicação; 

 

iii) elaborar uma estratégia de saúde mental que integre os cuidados de 

saúde mental nos cuidados primários de saúde e facilite a sua aplicação 

por intermédio da pirâmide sanitária dos países; 

 

iv) designar um funcionário superior no ministério da saúde como 

responsável pela coordenação do desenvolvimento e implementação de 

um programa nacional de saúde mental; 

 

v) elaborar programas nacionais de saúde mental completos que também 

incluam o combate ao alcoolismo e abuso de drogas; 

 

4. SOLICITA AINDA ao Director Regional que: 

 

a) distribua este documento a todos os Estados-Membros; 

 

i) promover e apoiar a colaboração e entre países, através do mecanismo 

da CTPD; 

 



 

 

ii) apoiar o desenvolvimento de uma rede regional de instituições de 

formação; 

 

iii) promover e apoiar a investigação destinada a encontrar soluções para 

os problemas de saúde mental e elaborar metidos e meios eficazes para 

a sua prevenção e tratamentos 

 

iv) prestar o apoio técnico aos países na elaboração dos seus programas 

nacionais de saúde mental e na actividades de avaliação do impacto 

desses programas na saúde em geral: 

 

v) mobilizar recursos extra-orçamentais para os cuidados de saúde 

mental, especialmente os cuidados aos grupos de risco; 

 

b) apresente um relatório sobre os progressos neste programa à 43ª sessão do 

Comité Regional; 

 

8ª Sessão, 12 de Setembro, de 1990 

 

 

  


