
 

 

AFR/RC49/R7 POLÍTICA REGIONAL DE SAÚDE PARA TODOS NO SÉCULO 

XXI-HORIZONTE 2020 

 

Confirmando a pertinência dos princípios e valores subjacentes à abordagem dos 

cuidados primários de saúde para a Implementação da política de Saúde para Todos e o facto de 

que esses princípios e valores constituem uma fonte inspiração para os países africanos; 

 

Considerando a magnitude ea persistência dos problemas de saúde associados, por 

um lado, às doenças transmissíveis, aos riscos ligados à gravidez e ao parto e às numerosas 

afecções infantis, e, por outro lado, a ambientes insalubres e às atitudes e comportamentos 

nefastos para a saúde, mas também à falta de eficácia dos serviços de saúde, às situações de 

emergência complexas e aos conflitos armados, bem como as suas consequências dramáticas para 

as populações; 

 

Convicto de que, no limiar do terceiro milénio, é necessário propor às nações 

africanas um quadro de referência para as políticas nacionais de desenvolvimento sanitário, para 

que estas últimas possam fornecer soluções duradouras para os vários problemas de saúde com 

quem os países estão confrontados; 

 

Considerando a adopção, em Maio de 1998, pela Assembleia Mundial da Saúde, 

da “Declaração Mundial sobre a Saúde” que insiste em particular na necessidade de implementar a 

política mundial de Saúde para Todos no Século XXI, por meio da implementação de políticas 

regionais e nacionais adequadas; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. FELICITA o Director Regional pelos esforços enviados e pela análise 

aprofundada do processo de desenvolvimento sanitário na região do decorrer 

das últimas décadas, bem como pela reflexão prospectiva tendo como 

horizonte o ano 2020; 

 

2. NOTA, com satisfação, os progressos realizados a nível da Região na 

formulação de uma política regional de desenvolvimento sanitário que põe a 

tónica nas prioridades regionais e recomenda aos Estados-Membros que 

procedam a consultas suplementares a nível nacional envolvendo os outros 

sectores em conjunto dos intervenientes e parceiros, de modo a obter um 

contributo tão importante quando possível para a elaboração da política 

regional de Saúde para Todos; 

 

3. CONVIDA o Director Regional a: 

 

i) reflectir, desde já nos programas de cooperação com os Estados-

Membros para 2000-2001, as prioridades regionais, a saber: prevenção 

e luta contra o paludismo, o HIV/SIDA e a tuberculose; a 

sobrevivência da criança; a maternidade com um mínimo de riscos; a 

saúde mental; a resposta às situações de imergência complexas e às 

epidemias, a reforma do sector da Saúde; a promoção da saúde; a 

redução da pobreza; 

 



 

 

ii) organizar uma reunião de carácter intersectorial e multidisciplinar sobre a 

proposta de Política Regional de Saúde para Todos no Século XXI, e para 

a qual serão convidadas instituições e agências internacionais interessadas 

no desenvolvimento sanitário da Região; 

 

iii) apresentar para adopção, à 50ª Sessão do Comité Regional, o documento 

de política Regional de Saúde para Todos no Século XXI e um quadro 

estratégico de acção tendo como horizonte o ano 2020. 

 

Quinta sessão, 1 de Setembro de 1999 

 

  


