
 

 

AFR/RC38/R12 DESENVOLVIMENTO SANITÁRIO NA REGIÃO AFRICANA 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional sobre a Comissão Consultiva 

Africana para o Desenvolvimento Sanitário (CCADS), de 20 a 24 de Junho de 1988; 

 

Verificando, com satisfação, o trabalho da CCADS reestruturada e o esforço para 

reunir sob a tutela de uma única comissão as várias comissões consultivas do Director Regional; 

 

Firmemente convicto de que a intensificação dos esforços dos Estados Membros 

para desenvolver sistemas nacionais de saúde baseados nos cuidados primários de saúde e 

enquadrados no plano de acção em 3 fases (resolução AFR/RC36/R1) resultará na instauração do 

objectivo SPT/2000; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. APROVA o relatório do Director Regional; 

 

2. APROVA as recomendações feitas pelas CCADS, nas suas reuniões de 1987 e 

1988, relativas: 

 

i) ao papel da OMS na obtenção de saúde para todos; 

 

ii) à implementação da estratégia de SPT/2000 a nível distrital; 

 

iii) acompanhamento dos progressos a nível distrital; 

 

iv) ao papel do nível intermédio no apoio aos cuidados primários de saúde; 

 

3. INSTA os Estados Membros a rever o papel dos hospitais no apoio aos 

cuidados primários de saúde e a garantir a colaboração e cooperação activas de 

outros sectores promotores de saúde, por meio de coordenação da direcção da 

saúde pública; 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) colabore com os Estados Membros e lhes preste apoio técnico na 

organização de acções de formação em gestão para responsáveis 

provinciais de saúde, directores dos hospitais, directores-adjuntos, 

supervisores e outro pessoal a nível intermédio; 

 

ii) nomeie um grupo de trabalho para a reorientação e reestruturação dos 

hospitais provinciais, no âmbito dos cuidados primários de saúde e com 

base no documento AFR/RC38/TD/1 do Comité Regional; 

 

iii) encoraje os Estados Membros a criarem um serviço multidisciplinar, 

responsável por promover, acompanhar e coordenar as actividades de 

investigação, para eliminar o fosso existente entre os responsáveis e os 

investigadores, e para estimular a investigação sobre problemas 

relevantes; 



 

 

 

iv) reforce as potencialidades da Região para a investigação, nomeando 

um grupo especial responsabilizado pela análise dos problemas 

relacionados com o reforço das potencialidades em investigação e que 

forneça as indicações adequadas. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

  


