
 

 

AFR/RC58/R1: SAÚDE DAS MULHERES NA REGIÃO AFRICANA DA OMS: 

APELO À ACÇÃO 

 

Considerando que, para poderem cumprir as inúmeras e importantes 

responsabilidades que lhes cabem na sociedade e contribuir para o desenvolvimento dos seus 

países, as mulheres precisam de um completo bem-estar físico, mental e social;  

 

Relembrando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação das mulheres e a Declaração sobre a eliminação 

da violência contra as mulheres, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas; 

 

Tendo presente as várias resoluções do Comité Regional da OMS relativas à saúde 

e desenvolvimento das mulheres, incluindo a Resolução AFR/RC53/R4, Saúde das Mulheres: 

Estratégia para a Região Africana, 2003 e a Resolução AFR/RC54/R9: Roteiro para acelerar a 

consecução das Metas de Desenvolvimento do Milénio relativas à saúde materna e neonatal em 

África, 2004; 

 

Preocupado com facto de que, de uma maneira geral, não se fizeram progressos 

satisfatórios na Região, apesar dos inúmeros esforços, por parte dos Estados–Membros, no 

passado, destinados a melhorar a saúde das mulheres; 

 

Profundamente preocupado com o facto de: uma em 26 mulheres correr o risco de 

morrer durante o parto, nos países da África Subsariana, enquanto nos países desenvolvidos essa 

relação é de uma mulher em 7300; 13 dos 14 países em que a mortalidade materna é superior a 

1000 por 100 000 nados-vivos, a nível mundial, se encontrarem na África Subsariana; mais de 

57% das mulheres da Região Africana não serem assistidas durante o parto por profissionais 

devidamente qualificados; e a mutilação genital feminina afectar entre 100 e 140 milhões de 

mulheres e meninas hoje em dia; 

 

Alarmado pelo facto de que, embora seja necessária uma redução média anual de 

5,5% na taxa de mortalidade materna na África Subsariana, para alcançar o Objectivo de 

Desenvolvimento do Milénio número 5, a redução média anual real, nos últimos 15 anos, entre 

1990 e 2005, foi de apenas 0,1%; 

 

Notando que o subdesenvolvimento e a debilidade dos sistemas de saúde estão na 

origem da elevada mortalidade materna na África Subsariana;  

 

Relembrando igualmente a Declaração de Ouagadougou (2008) sobre Cuidados de 

Saúde Primários e sistemas de Saúde em África, que visa o reforço dos sistemas de saúde, com 

base na abordagem dos cuidados de saúde primários;  

 

Conscientede que as mulheres continuam a ser vítimas de: discriminação 

sociocultural; baixo estatuto económico; práticas tradicionais nocivas, tais como a mutilação 

genital feminina (MGF); violência sexual e baseada no género; tabus; casamentos forçados e 

gravidezes precoces, não desejadas e em número excessivo, bem como VIH e outras infecções 

sexualmente transmissíveis;  

 

Reconhecendo que as mulheres são negativamente afectadas pela instabilidade 

política e social, insuficiência alimentar, pobreza, e catástrofes naturais e provocadas pelo homem; 



 

 

Profundamente preocupado com o facto de os recursos afectados à saúde das 

mulheres em geral, e à saúde materna em particular, estarem francamente abaixo do necessário, 

para que se obtenha um impacto significativo no sentido da consecução dos ODM 3 e 5; 

 

Ciente de que os problemas na área da saúde das mulheres são complexos e 

exigem acções multissectoriais e concertadas, envolvendo os sectores público e privado, 

organizações não governamentais, comunidades, famílias, as próprias mulheres e o envolvimento 

activo dos homens; 

 

Tendo examinado o documento “A saúde das mulheres na Região Africana da 

OMS: apelo à acção”, bem como o relatório do Subcomité do Programa relativamente a esta 

questão, 

 

O Comité Regional: 

 

1. APROVA o relatório sobre a saúde das mulheres na Região Africana; 

 

2. EXORTA os Estados-Membros a: 

 

a) reforçarem os organismos institucionais multissectoriais de alto nível 

existentes, para advogar e monitorizar os problemas relacionados com a 

saúde e a capacitação das mulheres, a educação das meninas e as 

estratégias de redução da pobreza, incluindo acções relacionadas com a 

saúde das mulheres, em vários sectores, com o envolvimento das 

autoridades governamentais locais; 

 

b) desenvolverem capacidade institucional para implementação de 

intervenções na área da saúde das mulheres, criando mecanismos eficazes 

de coordenação multissectorial, através de: nomeação de uma pessoa focal 

para a saúde das mulheres em cada ministério ou departamento 

governamental com impacto sobre a saúde e a protecção social das 

mulheres e criação de um grupo técnico multissectorial e multidisciplinar, 

com termos de referência bem definidos e uniformes; 

 

c) aumentarem, de forma afirmativa, os recursos nacionais para implementar 

políticas e estratégias nacionais destinadas à saúde da mulher, através de: 

afectação de uma linha orçamental específica para a saúde da mulher; 

adopção e implementação de políticas que permitam ultrapassar os 

obstáculos financeiros ao acesso das mulheres a cuidados de saúde; e 

concepção e implementação de políticas de Recursos Humanos para a 

Saúde que aumentem a disponibilidade de profissionais da saúde nos 

serviços de saúde materna, especialmente nas zonas rurais e 

negligenciadas; 

 

d) considerarem, nas políticas de saúde das mulheres, a prevenção do 

casamento precoce e forçado, da violência com base no género e de todas 

as formas de discriminação das mulheres; e adoptarem e aplicarem 

legislação relevante; 

 



 

 

e) reforçarem as parcerias com os grupos de direitos da mulher, incluindo 

organizações de base comunitária, organizações não governamentais e 

associações de mulheres, e integrarem nas suas agendas a problemática da 

saúde da mulher; 

 

f) criarem e implementarem roteiros nacionais para acelerar a redução da 

mortalidade materna e neonatal, em conformidade com a Resolução 

AFR/RC54/R9, intitulada “Roteiro para acelerar a consecução das Metas 

de Desenvolvimento do Milénio relacionadas com a saúde materna e dos 

recém-nascidos em África”;  

 

g) usarem a abordagem dos cuidados de saúde primários, para pôr em prática 

intervenções relacionadas com a saúde das mulheres, com uma forte 

participação comunitária e apropriação e o envolvimento activo dos 

homens, por forma a melhorar a utilização dos serviços por parte das 

mulheres grávidas; 

 

h) reforçarem a integração do planeamento familiar, do controlo do 

paludismo durante a gravidez, da nutrição e da prevenção da transmissão 

vertical do VIH (PTV), nos serviços de saúde materna e infantil e 

diversificarem pontos de entrada para as intervenções de saúde das 

mulheres nos serviços existentes, de modo a melhorar a eficácia e o uso 

eficiente dos recursos; 

 

i) intensificarem as intervenções essenciais relacionadas com a saúde das 

mulheres, ao longo da sua vida; 

 

j) formularem um plano integrado de comunicação, para melhor 

compreender os papéis das mulheres na sociedade e promover uma 

mudança de comportamento e de atitudes relativamente à saúde das 

mulheres; 

 

k) promoverem investigação sobre questões que dizem especificamente 

respeito à saúde das mulheres, para produzir dados que possam servir de 

fundamento a acções de políticas e programas; 

 

3. DECLARA o dia 4 de Setembro o Dia da Saúde das Mulheres na Região 

Africana. 

 

4. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

a) reforce a advocacia a favor do aumento dos recursos para a saúde das 

mulheres em geral e para a redução da mortalidade materna e neonatal, em 

particular; 

 

b) continue a dispensar orientação técnica aos Estados-Membros na área das 

políticas e intervenções prioritárias relativas à saúde das mulheres, bem 

como documente e partilhe as melhores práticas neste domínio; 

 



 

 

c) procure constituir parcerias com outras agências relevantes da ONU, tais 

como o PNUD, UNESCO, UNICEF, FNUAP e UNIFEM, para advogar a 

favor da educação das meninas e dos meninos, da capacitação 

socioeconómica das mulheres e da melhoria da saúde das mulheres ao 

longo da sua vida; 

 

d) crie uma comissão para a saúde das mulheres na Região Africana 

destinada a reunir dados sobre o papel de uma melhor saúde das mulheres 

no desenvolvimento socioeconómico, para melhorar a advocacia e a acção 

das políticas; 

 

e) crie um mecanismo de monitorização e avaliação, em colaboração com a 

UA e as comunidades económicas regionais; 

 

f) apoie os países para reforçarem os sistemas nacionais de informação. 

 

g) apresente um relatório à sexagésima sessão do Comité Regional, em 2010 

e, posteriormente, de dois em dois anos, sobre os progressos realizados na 

implementação desta resolução; 

 

5. APELA a outros parceiros internacionais na área da saúde para que: 

 

a) reconheçam a saúde das mulheres como prioridade na Região Africana e 

criem mecanismos inovadores para um maior investimento nos serviços de 

saúde materna e neonatal; 

 

b) alinhem os programas e o financiamento da saúde das mulheres com as 

políticas e prioridades nacionais, em conformidade com a Declaração de 

Paris sobre a eficácia da ajuda, alinhamento e harmonização. 

 

Terceira sessão, 2 de Setembro de 2008 

 

 

  


