
 

 

AFR/RC39/R8 SAÚDE MATERNA E MATERNIDADE SEM RISCOS 

 

Recordando as resoluções WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27 e WHA42.42, 

relativas ao objectivo social Saúde para Todos no Ano 2000, à maturidade antes da idade de 

procriação responsável, à promoção, de uma maternidade sem riscos e ao melhoramento da saúde 

das mulheres; 

 

Adoptando as recomendações das conferências sobre a maternidade sem riscos 

realizadas em Nairobi, em Fevereiro de 1987, e em Niamey, em Fevereiro de 1989, 

 

Consciente da natureza precária da saúde das mulheres, na Região; 

 

Preocupado com o facto de os dados sobre a morbilidade e mortalidade e 

maternidade maternas serem inadequados, na Região; 

 

Consciente de que existem métodos e medidas simples, exequíveis, eficazes e 

aceitáveis para reduzir a morbilidade e mortalidade maternas; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. INSTA os Estados-Membros a: 

 

i) analisar a situação sanitária das mulheres e a avaliar os programas afins 

e os serviços existentes; 

 

ii) elaborar planos de acção central nos distritos para redução da 

mortalidade materna; 

 

iii) agarantir a disponibilidade, ao nível periférico, de serviços adequados 

de cuidados pré-natais, obstétricos e de planeamento familiar, bem 

como o funcionamento, a nível distrital, dos serviços de 

apoio/referência, para  se poder fazer face às urgências de obstetrícia, 

particularmente nas comunidades isoladas; 

 

iv) acriar um sistema de recolha de dados que permitam às comunidades 

avaliar a eficácia e o impacto dos programas executados e às estruturas 

competentes executar planos de saúde adequados, 

 

v) ainiciar, ao nível comunitário, actividades de investigação orientadas 

para a acção, susceptíveis de melhorar os resultados; 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) auxilie os Estados-Membros na análise dos Serviços de cuidados 

maternos existentes; 

 

ii) continue a apoiar os esforços dos Estados-Membros no campo do 

planeamento, formação e investigação em saúde materna; 

 



 

 

iii) mobilize recursos financeiros e humanos suplementares, a fim de 

reforçar a capacidade da OMS para satisfazer as necessidades dos 

Estados-Membros neste domínio, a pedidos deles; 

 

iv) mantenha e reforce a colaboração com as agências das Nações Unidas, 

as organizações governamentais e não-governamentais aos níveis 

nacional, regional e mundial, para prestar uma melhor assistência aos 

Estados-Membros; 

 

v) apresente um relatório sobre os progressos alcançados no campo da 

saúde materna, à 41ª sessão do Comité Regional. 

 

11ª sessão, 13 de Setembro de 1989 

 

 

  


