
 

 

AFR/RC45/R6 PREVENÇÃO DAS INCAPACIDADES E REABILITAÇÃO: 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO REGIONAL E FUTURAS TENDÊNCIAS21 

 

Reconhecendo que a reabilitação é a quarta componente mais importante dos 

cuidados primários de saúde e tendo em conta a pertinência dos programas de prevenção das 

incapacidades e de reabilitação para atingir o objectivo social Saúde para Todos no Ano 2000; 

 

Aceitando os princípios orientadores para cuidar das pessoas com incapacidades, 

constantes dos seguintes documentos das Nações Unidas: 

 

 Programa Mundial de Acção para as pessoas com incapacidades; 

 Normas sobre a igualdade de oportunidades para as pessoas com 

incapacidades; 

 Carta das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas deficientes; 

 

Tendo presente a magnitude dos problemas de incapacidade na Região; 

 

Notando que a estratégia de reabilitação baseada na comunidade propicia um 

quadro para desenvolver e prestar todos os tipos de reabilitação e para garantir que os serviços 

alcancem as pessoas com incapacidades nas suas comunidades; 

 

Tendo analisado o relatório do Director Regional contido no documento 

AFR/RC45/15; 

 

O COMITÉ REGIONAL, 

 

1. APELA aos Estados-Membros para que: 

 

i) criem ou reforcem políticas e programas nacionais completos  de 

prevenção das incapacidades e de reabilitação, usando a estratégia de 

reabilitação baseada na comunidade; 

 

ii) promovam a integração dos programas de reabilitação nos sistemas 

nacionais de saúde baseados nos cuidados primários de saúde; 

 

iii) promovam a formação de pessoal de reabilitação, em especial a nível 

da comunidade e do distrito; 

 

iv) aperfeiçoem ou criem sistemas de informação sobre gestão com 

indicadores adequados, para facilitar o acompanhamento e avaliação da 

prevenção das incapacidades e da reabilitação 

 

v) envolve as pessoas com incapacidades na elaboração dos programas de 

prevenção da incapacidade e de reabilitação; 

 

2. SOLICITA ao Director Regional que: 
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i) continue a dar aos Estados-Membros o necessário apoio técnico para o 

reforço dos seus programas nacionais de prevenção das incapacidades e 

de reabilitação; 

 

ii) estreite a colaboração com outras agências das Nações Unidas e 

organizações não-governamentais empenhadas em programa de 

prevenção das incapacidades e de reabilitação; 

 

iii) apresente, na 47ª sessão do Comité Regional, um relatório sobre os 

progressos realizados neste programa. 

 

Nona sessão, 12 de Setembro de 1995 

 

 

  


