
 

 

 

AFR/RC47/R5 SAÚDE REPRODUTIVA: ESTRATÉGIA DA REGIÃO AFRICANA 

PARA1999-2007 

 

Considerando a importância que a OMS atribui à saúde reprodutiva, como meio 

que contribui para a saúde e o desenvolvimento de todas as pessoas; 

 

Preocupado com os contínuos e inaceitavelmente elevados níveis de mobilidade e 

mortalidade devidas à deficiente saúde reprodutiva na Região; 

 

Tendo devidamente em conta os esforços envidados pelos Estados-Membros e 

pelos seus parceiros desde Alma-Ata (1978) para melhorar a saúde e o bem-estar das suas 

populações, em particular no campo da saúde reprodutiva; 

 

Reconhecendo que é urgente adoptar uma abordagem mais coerente e melhor 

coordenada para a definição das prioridades, bem como para a elaboração e gestão dos programas, 

de forma a garantir serviços de saúde reprodutiva na Região; 

 

Considerando as Resoluções WHA48.10, AFR/RC44/R11 e ARF/RC45/R7 

adoptadas em anos anteriores, bem como os planos de acção aprovados pelos Estados-Membros 

na Conferência Internacional sobre a população e Desenvolvimento, realizada no Cairo, em 1994, 

e na Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Beijing, em 1995; 

 

Tendo analisado, atentamente, o relatório apresentado pelo Director regional no 

documento AFR/RC47/8 que propunha uma estratégia regional da OMS para a saúde reprodutiva 

; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA a estratégia propostas, cujo objectivo é reforçar a capacidade dos 

Estados-Membros para facultar às sua populações meios destinados a 

promover e proteger a saúde e o bem-estar em todos os aspectos da saúde 

reprodutiva. 

 

2. SOLICITA aos Estados-Membros que: 

 

i) estabeleçam e promovam uma abordagem mais eficaz da saúde 

reprodutiva, fazendo intervir todos os actores de modo a assegurar 

acções multissectoriais nesta área; 

 

ii) revejam ou actualizem as políticas, e estratégias e programas 

pertinentes, por forma a que o leque completo das questões de saúde 

reprodutiva seja tratado de maneira coerente e integrada, em particular 

a definição das prioridades; 

 

iii) adoptem as estruturas de saúde a este novo conceito da saúde 

reprodutiva, no âmbito dos cuidados primários de saúde; 

 



 

 

iv) promovam o conceito de saúde reprodutiva junto dos decisores, 

profissionais de saúde e populações; 

 

v) tomem medidas apropriadas para alcançar os grupos mal servidos até a 

data, como os jovens, os adolescentes, as populações desfavorecidas e, 

sempre que necessário, os refugiados e os deslocados no interior do seu 

país  

 

vi) criem os mecanismos necessários para garantir que a informação e os 

cuidados de saúde reprodutiva sejam de boa qualidade, culturalmente 

aceitáveis, completos e acessíveis, em particular a nível da 

comunidade; 

 

vii) elaborem material de Informação, Educação e Comunicação (IEC) 

apropriado e culturalmente adaptado, de forma a favorecer a adopção 

de comportamentos e estilos de vidas saudáveis sobre  saúde 

reprodutiva e desencorajar os comportamentos de risco, em particular 

nos jovens e adolescentes; 

 

viii) empreendam estudos operacionais para definir intervenções com boa 

relação custo-eficácia e culturalmente adaptadas, 

 

ix) criem um quadro regulamentar que facilite a implementação do 

conceito de saúde reprodutiva. 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) preste a todos os países o apoio necessário em todas as fases de 

elaboração dos programas, incluindo a avaliação das necessidades de 

saúde reprodutiva, a elaboração de políticas e princípios orientadores 

com base nas práticas mais eficazes, a definição das prioridades, a 

mobilização de recursos internos e externos, o desenvolvimento das 

capacidades institucionais e comunitárias, a monitorização e avaliação; 

 

ii) promova a colaboração e o estabelecimento de redes entre países 

dentro e fora da Região, com vista ao intercâmbio de informação sobre 

as práticas mais eficazes e as experiências inovadoras no campo da 

saúde reprodutiva; 

 

iii) tome as medidas requeridas para reforçar a capacidade da Sede 

Regional e das Representações da OMS nos países, para prestar 

atempadamente e demaneira integrada um apoio técnico eficaz aos 

programas nacionais de saúde reprodutiva; 

 

iv) desempenhe um papel catalisador na criação ou reforço dos 

mecanismos de coordenação existentes entre os principais 

intervenientes e parceiros nas actividades de saúde reprodutiva, a fim 

de melhorar a relação custo-eficácia dessas actividades, aos níveis 



 

 

nacional e regional, entre os Estados-Membros e outros 

intervenienteschaves; 

 

v) mantenha e intensifique o apoio à formação de profissionais de saúde 

em saúde reprodutiva, nos Estados-Membros; 

 

vi) apresente um relatório sobre a implementação da estratégia de saúde 

reprodutiva à Quadragésima-nona sessão do Comité Regional, em 

1999. 

 

Nona sessão, 5 de Setembro de 1997 

 

  


