
 

 

AFR/RC40/R2 ACELERAR A MELHORIA DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

Recordando as resoluções AFR/RC39/R3 sobre o programa Alargado de 

vacinações, AFR/RC39/R4 sobre a orientação futura dos programas de nutrição, AFR/RC39/R8 

sobre a saúde materna e a maternidade sem riscos, WHA 43.3 sobre a protecção, e a 

promoçãoe o apoio à amamentação e WHA 43.10 sobre as mulheres, as crianças e a SIDA; 

 

Notando as numerosas actividades já em curso nos países em matéria de saúde 

materno-infantil, incluindo o planeamento familiar; 

 

Considerando que a saúde da maioria das mulheres e crianças continua a deixar a 

desejar,despeito a pesar dos esforços envidados pelos Estados-Membros; 

 

Preocupado com o aumento da prevalência das doenças sexualmente 

transmissíveis e da SIDA nas mulheres e do elevado risco de transmissão da SIDA da mãe 

infectada para o seu filho; 

 

Tendo examinado o relatório do Director Regional sobre a sobrevivência da 

criança e maternidade sem risco na Região Africana (documento AFR/RC40/4/); 

 

O COMITÉ REGIONAL 

 

1. FELICITA o Director Regional pelo seu relatório sobre o programa de saúde 

materno-infantil. 

 

2. APROVA os objectivos, estratégias e metas propostos para a promoção de 

saúde materno-infantil no documento AFR/RC40/4; 

 

3. CONVIDA os Estados-Membros a: 

 

i) intensificar os programas de combate às doenças infecciosas das 

crianças, particularmente a nível comunitário, 

 

ii) alargar as actividades de promoção de acompanhamento do 

crescimento a todos os serviços de saúde e a desenvolver a promoção 

do acompanhamento do crescimento a nível comunitário (para o qual já 

existem orientações), enquanto ponto de apoio das actividades de 

sobrevivência e desenvolvimento da criança; 

 

iii) fixar metas nacionais para a sobrevivência e o desenvolvimento da 

criança, bem como para a saúde materna, adaptadas às realidades do 

país; 

 

iv) alargar e melhorar os serviços prestados antes, durante e após o parto, 

de forma a aumentar a cobertura da comunidade em favorecer as 

actividades baseadas da comunidade no mesmo sentido; 

 



 

 

v) promover  a amamentação e o planeamento familiar, por forma a 

assegurar um espaçamento suficiente das gravidezes e a protecção e 

promoção da saúde da mãe e da criança; 

 

vi) promover programas destinados a melhorar e a nutrição materna e 

infantil, particularmente a luta contra  certas perturbações nutricionais: 

anemias, carência de iodo e avitaminose A, sempre que ocorrem; 

 

vii) elaborar medidas enérgicas para a prevenção da SIDA, que se integrem 

nos serviços de SMI/PF a todos os níveis e que culminem numa acção 

comunitária eficaz; 

 

viii) acelera os programas de alfabetização e promover actividades 

geradoras de rendimentos que sejam viáveis e duradouras para todas as 

comunidades, enquanto meio de intensificar a plena participação das 

mulheres na saúde e no desenvolvimento; 

 

ix) reforçar a formação básica e no emprego em SMI/PF, com particular 

realce para os meios de reduzir a mortalidade e a morbilidade maternas 

e infantis; 

 

x) tomar em consideração as preocupações inerentes à saúde materno-

infantil/planeamento familiar em todas as iniciativas de saúde para 

Todos baseadas na comunidade e geridas a nível distrital; 

 

xi) efectuar uma análise crítica das actividades e serviços nacionais de 

saúde materno-infantil/planeamento familiar/nutrição, a todos os 

níveis, desde a base (participação comunitária) até ao nível central, 

com vista a melhorar a gestão dessas actividades a todos os níveis do 

sistema de saúde. 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

xii) reforce o apoio a todos os países da Região no domínio da saúde 

materno-infantil, planeamento familiar e nutrição; 

 

i) elabore actividades regionais e sub-regionais para melhorar a gestão 

dos programas de saúde materno-infantil/planeamento 

familiar/nutrição, com particular realce para o planeamento, 

acompanhamento e avaliação dos programas; 

 

ii) reforce os programas de formação em saúde materno-infantil/ 

planeamento familiar/nutrição na Região; 

 

iii) criar bancos de dados regionais sobre a situação e os programas de 

saúde materno-infantil/planeamento familiar, e desenvolvimento 

metodologia para programas nacionais similares; 

 



 

 

iv) estimule e apoie uma investigação integrada orientada para acção sobre 

os serviços de saúde materno-infantil, bem como sobre a reprodução 

humana; 

 

v) continue a copererar com ao Estados-Membros no reforço das suas 

actividades nacionais sobre “Mulheres, Saúde e Desenvolvimento” na 

Região; 

 

vi) intensifique a cooperação com o PNUD, o UNICEF, o FNUAP, a OIT, 

a FAO o Banco Mundial, e outras organizações de cooperação 

multilateral, bilateral e não-governamentais, com vista a promover a 

maternidade sem risco e a saúde da criança, como parte integrante do 

desenvolvimento socioeconómico geral. 

 

7ª Sessão, 11 de Setembro de 1990 

 

 

  


