
 

 

AFR/RC47/R2 ESTRATÉGIA REGIONAL DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, E 

COMUNICAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS 

COMUNIDADES AFRICANAS 

 

Recordando a importância da Constituição da OMS e na Delegação de Alma-Ata à 

informação e educação como meio de promover a saúde; 

 

Considerando as Resoluções WHA27.27 e WHA42.44 da Assembleia Mundial da 

Saúde; 

 

Tendo em conta a recente Declaração de Jacarta sobra a Promoção da Saúde no 

século XXI; 

 

Reconhecendo a necessidade e a procura prementes de informações que permita às 

pessoas tomar medidas simples proteger e promover a saúde; 

 

Consciente do papel crucial que as iniciativas de informação, educação e 

comunicação sobre saúde podem desempenhar no sentido de levar as pessoas adoptar 

comportamentos e estilos de vida saudáveis; 

 

Reconhecendo que as actividades de informação, educação e comunicação sobre 

saúde são elementos essenciais dos programas de promoção da saúde, podendo contribuir para 

acelerar a instauração da Saúde para Todos na Região; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APROVA a Estratégia Regional de informação, Educadora e Comunicação 

para a Promoção da Saúde nas Comunidades Africanas. 

 

2. APELA aos Estados-Membros para que: 

 

i) formulem ou reforcem estratégia de informação, educação e 

comunicação sobre saúde, como elementos essenciais da promoção da 

saúde; 

 

ii) tomem medidas apropriadas para reforçar a infra-estrutura necessária e 

fornecer recursos adequados a todos os níveis, para implementar as 

iniciativas de informação, e educação e comunicação sobre saúde; 

 

iii) facilitem a aquisição de equipamento para as actividades de 

informação, educação e comunicação, como aparelhos de rádio, por 

exemplo, exonerando-os de taxas alfandegárias; 

 

iv) intensifiquem a produção e distribuição de materiais apropriados de 

informação e educação para ajudar as pessoas a protegem e promover a 

saúde; 

 

v) promova a elaboração e ensaio de material de informação sanitária em 

línguas lacais, 



 

 

 

vi) utilizem mais todos os meios de comunicação disponíveis, incluindo os 

tradicionais, para difundir informação e educação sobre saúde, em 

apoio dos programas nacionais de cuidados de saúde, e estabeleçam 

ligações com os meios de comunicação social para assegurar uma 

melhor promoção das actividades de saúde; 

 

vii) garantam que as populações das zonas rurais, os desfavorecidos dos 

centros urbanos e outros grupos desfavorecidos como os cegos e os 

surdos tenham acesso adequado aos materiais de informação e 

educação sobre saúde; 

 

viii) criem mecanismos eficazes de monitorização e avaliação para as 

actividades de informação, educação e comunicação; 

 

ix) estabelecem um sistema de informação sanitária pertinente e atempado 

que assegure  a disponibilidade de informações actualizadas para a 

educação sanitária; 

 

3. SOLICITA ao Director Regional que: 

 

i) preste apoio aos Estados-Membros, para que formulem e implemente 

métodos alternativos de promoção da saúde para apoiar os programas 

de Saúde para Todos; 

 

ii) organize seminários regionais periódicos para os agentes dos meios de 

comunicação e outros comunicadores sanitários e promova a criação de 

uma rede comunicadores e promotores de saúde; 

 

iii) defina modelos e orientações, sempre que necessário, para ajudar os 

Estados-Membros a produzir materiais eficazes de informação e 

educação sobre saúde; 

 

iv) mobilize, em colaboração com outras agências, fundos para apoiar as 

actividades de informação, educação e comunicação sobre saúde, na 

Região; 

 

v) identifique Centros de Colaboração que ajudem a promover a 

investigação, a formação e a disseminação eficaz da informação 

sanitária; 

 

vi) inventarie os metidos e praticas eficazes de informação e educação e 

comunicação sobre saúde existentes na Região e comunique-os aos  

Estados-Membros; 

 

vii) publicite os êxitos alcançados na área da informação, educação e 

comunicação sobre saúde, na Região Africana; 

 

viii) apoie os esforços feitos para promover actividades interpaíses de IEC; 



 

 

 

ix) apresente, por ocasião da Quadragésima-nona sessão do Comité 

Regional, um relatório sobre os progressos realizados na 

implementação da estratégia. 

 

Nona sessão, 5 de Setembro de 1997 

 

 

  


