
 

 

AFR/RC38/R18 SAÚDE MATERNO-INFANTIL ATRAVÉS DA AUTO-SUFICIÊNCIA 

COMUNITÁRIA: A INICIATIVA DE BAMACO 

 

Recordando a resolução AFR/RC37/R6 sobre “Saúde materno-infantil” através do 

financiamento e gestão de medicamentos essenciais a nível da comunidade: a “Iniciativa de 

Bamaco”; 

 

Desejoso de promover a implementação de sistemas de recuperação dos custos 

para o abastecimento de medicamentos essenciais a nível da comunidade, como um meio de auto-

suficiência para apoiar os cuidados primários de saúde em geral e a saúde materno-infantil em 

particular; 

 

Considerando isto como um bom meio para acelerar a instauração da Saúde para 

Todos a nível local, no âmbito do plano de desenvolvimento sanitário em 3 fases, aprovado na 35ª 

Sessão do Comité Regional Africano; 

 

Notando a urgência em criar tais sistemas de maneira vasta a nível da comunidade, 

como um apoio a todas as componentes dos cuidados primários de saúde, particularmente da 

saúde materno-infantil, nutrição, prevenção e combate às doenças e higiene do meio, o que requer 

algum financiamento local; 

 

Convicto que as actividades devem ser imediatamente iniciadas a nível local em 

todos os países, mesmo enquanto esperam apoio da Comunidade Internacional; 

 

Considerando as directivas elaboradas conjuntamente pela UNICEF e a OMS para 

a implementação da Iniciativa de Bamaco, e que foram aprovadas pela presente sessão do Comité 

Regional; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) prestar apoio de gestão ao mecanismo Governo/UNICEF/OMS a nível 

central nos países, através de uma representação num Grupo Especial 

nacional; 

 

ii) descentralizar as operações da Iniciativa de Bamaco para o nível da 

comunidade e encorajar a participação da comunidade, com inclusão 

das mulheres no grupo de tomada de decisões da comunidade; 

 

iii) formar pessoal adequado a nível da comunidade e do distrito em saúde 

materno-infantil e todas as actividades afins, assim como em gestão de 

medicamentos, aquisição, armazenagem, distribuição, utilização 

racional de medicamentos, controlo de qualidade simples e gestão 

financeira, tal como necessário para o êxito das operações; 

 

iv) criar mecanismos a fim de privilegiar e dar uma atenção particular à 

saúde materno-infantil no âmbito dos cuidados primários de saúde; 

 



 

 

v) pôr à disposição, sempre que necessário, moeda estrangeira para a 

aquisição de produtos farmacêuticos e outros abastecimentos para os 

cuidados primários de saúde, encorajando ao mesmo tempo a produção 

local, sempre que possível; 

 

vi) utilizar as infra-estruturas já existentes no âmbito do sistema distrital de 

saúde e reforçá-las, se necessário, a fim de aumentar a participação das 

mulheres, visto que é dada uma atenção particular à saúde materno-

infantil; 

 

vii) continuar a apoiar os cuidados primários de saúde em geral, através de 

outros mecanismos criados ou previstos, incluindo o orçamento 

nacional e a cooperação bilateral, multilateral e não-governamental; 

 

viii) assegurar que os fornecimentos excepcionais sejam feitos para aqueles 

que não dispõem de meios para pagar tendo em vista o seu próprio 

tratamento ou isentá-los de tal pagamento; 

 

ix) criar um sistema para o acompanhamento e avaliação desta actividade; 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) promova o desenvolvimento e a aplicação da Iniciativa de Bamaco, 

dando uma atenção especial à saúde materno-infantil no âmbito dos 

cuidados primários de saúde; 

 

ii) reforce a capacidade técnica a nível regional e nacional, de maneira que 

os pedidos feitos pelos Estados Membros possam ser satisfeitos rápida 

e eficazmente; 

 

iii) apoie a formação de pessoal nacional nos principais sectores do 

programa; 

 

iv) colabore estreitamente com a UNICEF e outras organizações de 

cooperação bilateral, multilateral e não-governamentais no 

desenvolvimento do programa, incluindo o acompanhamento, 

avaliação e mobilização de recursos; 

 

v) informe regularmente o Comité Regional sobre os progressos 

realizados na implementação da Iniciativa de Bamaco. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

 

  


