
 

 

AFR/RC38/R1 PREVENÇÃO DAS PERTURBAÇÕES MENTAIS, NEUROLOGICAS 

E PSICOSSOCIAIS 

 

Preocupado com a importância e os efeitos devastadores dos problemas mentais, 

neurológicos e psicossociais; 

 

Constatando que existem medidas que podem ser aplicadas a nível distrital e que 

podem evitar o ocorrência de uma parte considerável desses problemas, reduzindo assim o 

sofrimento humano e o seu impacto social negativo; 

 

Convencido que a saúde é a base do desenvolvimento económico e social e que só 

poderá alcançar-se a Saúde para Todos se se der a maior prioridade à adopção de medidas para 

atenuar estes problemas e promover a saúde mental, pondo-as em prática com a maior urgência; 

 

Recordando a resolução WHA 39.25 que rogava ao Secretariado que informasse a 

42ª Assembleia Mundial da Saúde dos progressos efectuados nesta matéria; 

 

O COMITÉ REGIONAL: 

 

1. INSTA os Estados Membros a criar ou reforçar, conforme for o caso, grupos 

nacionais de coordenação das actividades de saúde mental, condição prévia 

para coordenar medidas em numerosos sectores sociais, tendo em vista atenuar 

o fardo que constituem estas perturbações; 

 

2. CONVIDA os Estados Membros a: 

 

i) melhorar a infra-estrutura social para o tratamento e reabilitação dos 

doentes mentais, incluindo os doentes das cidades em que não existem 

disposições para cuidar deles; 

 

ii) incluir medidas para a prevenção das perturbações mentais, 

neurológicas e psicossociais nos seus programas a fim de acelerar a 

implementação dos cuidados primários de saúde; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que elabore um modelo, para África, de 

cuidados de saúde mental nas comunidades, baseado no sistema distrital de 

saúde; 

 

4. SOLICITA também ao Director Regional que tome as medidas necessárias 

para apoiar os Estados Membros na selecção, aplicação e avaliação das 

tecnologias a usar para estes cuidados de saúde mental baseados nas 

comunidades e que deverão ter em conta: 

 

i) a organização de programas de formação que ajudem a proporcionar a 

transmissão de experiências e conhecimentos a todos os trabalhadores 

de saúde envolvidos, profissionais ou não; 

 

ii) a motivação, coordenação e condução da investigação, em especial a 

investigação operacional a nível comunitário, para uma simples 



 

 

aplicação eficaz da tecnologia disponível nos cuidados primários de 

saúde, tendo em vista a prevenção de problemas mentais, neurológicas 

e psicossociais; 

 

5. SOLICITA finalmente ao Director Regional que apresente um relatório dos 

progressos realizados à 41ª Sessão do Comité Regional. 

 

8ª Sessão, 14 de Setembro de 1988 

 

 

  


